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Покровитељ	/	Patron:	
МИНИСТАРСТВО	ПОЉОПРИВРЕДЕ,	ШУМАРСТВА	И	ВОДОПРИВРЕДЕ	
MINISTRY	OF	AGRICULTURE,	FORESTRY	AND	WATER	MANAGEMENT		

ЈУ	Ветеринарски	институт	Републике	Српске	”Др	Васо	Бутозан”	
PI	Veterinary	Institute	of	Republic	of	Srpska	”Dr.	Vaso	Butozan“	

	
Организатори	/	Organizers:	

ВЕТЕРИНАРСКА	КОМОРА	РЕПУБЛИКЕ	СРПСКЕ/VETERINARY	CHAMBER	OF	REPUBLIC	OF	SRPSKA	
и	/	and	

ДРУШТВО	ВЕТЕРИНАРА	РЕПУБЛИКЕ	СРПСКЕ/VETERINARY	ASSOCIATION	OF	REPUBLIC	OF	SRPSKA	
	

Суорганизатори	/	Co-organizers:	
Факултет	ветеринарске	медицине	Универзитета	у	Београду	

Faculty	of	Veterinary	medicine	University	of	Belgrade		
ЈУ	Ветеринарски	институт	Републике	Српске	”Др	Васо	Бутозан”	
PI	Veterinary	Institute	of	Republic	of	Srpska	”Dr.	Vaso	Butozan“	

Департман	за	ветеринарску	медицину,	Пољопривредни	факултет,	Универзитет	у	Новом	Саду	
Department	of	Veterinary	Medicine,	Faculty	of	Agriculture,	Universty	of	Novi	Sad	

	
Организациони	одбор	/	Organizational	board:	

Предсједник:	Саша	Бошковић	/	President:	Saša	Bošković	
	

Чланови:	 Драган	 Кнежевић,	 Радмила	 Чојо,	 Љиљана	 Гојић,	 Љубомир	 Калаба,	 Драго	 Сандо,	
Мирко	Алаша,	Ратко	Мијатовић,	Игор	Чегар,	Славиша	Спасојевић,	Јелена	Павић,	Перица	Бургић,	
Велибор	Кесић,	Александар	Брадић,	Младен	Драгичевић,	Драган	Малиш,	Радан	Томић,	Стеван	
Радић,	Бранислав	Галић,	Богослав	Готовац,	Зоран	Дамјанац,	Нико	Миљас,	Предраг	Новаковић	
Members:	Dragan	Knežević,	Radmila	Čoјo,	Ljiljana	Goјić,	Ljubomir	Kalaba,	Drago	Sando,	Mirko	Alaša,	Ratko	
Miјatović,	Igor	Čegar,	Slaviša	Spasoјević,	Јelena	Pavić,	Perica	Burgić,	Velibor	Kesić,	Aleksandar	Bradić,	Mladen	
Dragičević,	Dragan	Mališ,	Radan	Tomić,	Stevan	Radić,	Branislav	Galić,	Bogoslav	Gotovac,	Zoran	Damјanac,	Niko	
Miljas,	Predrag	Novaković	
	
Секретаријат:	Бранко	Стевановић,	Миленко	Шарић,	Бранко	Бјелајац,	Велибор	Тодоровић,	
Радојица	Ђекановић,	Данијел	Ковачевић,	Oливер	Стевановић	
Secretariat:	Branko	Stevanović,	Milenko	Šarić,	Branko	Bjelajac,	Velibor	Todorović,	Radoјica	Đekanović,	
Daniјel	Kovačević,	Oliver	Stevanović	
Технички	секретар:	Тијана	Тимарац;	 Technical	Secretary:	Tijana	Timarac	

	
Научни	и	програмски	одбор	/	Scientific	and	Programme	Committee:	

	
Предсједник:	Драго	Н.	Недић	/	President:	Drago	N.	Nedić	
	

Чланови:	 Родољуб	 Тркуља,	 Владо	 Теодоровић	 (СРБ),	 Жељко	 Цветнић	 (ХР),	 Нихад	 Фејзић,	
Андреј	 Кирбиш	 (СЛО),	 Нектариос	 Гиадинис	 (ГР),	 Лазо	 Пендовски	 (МК),	 Јанко	 Иванов	 (БГ),	
Предраг	Слијепчевић	(ВБ),	Миломир	Ковач	(РУС),	Мајкл	Гилсдорф	(САД),	Коосз	Атилла	(МАЂ),	
Марко	 Цинцовић	 (СРБ),	 Драган	 Касагић,	 Ђорђе	 Савић,	 Миливоје	 Надаждин	 (СРБ),	 Жељко	
Сладојевић,	Весна	Калаба,	Рајко	Латиновић,	Виолета	Сантрач,	Горан	Параш,	Весна	Ђорђевић	
(СРБ),	 Синиша	 Гатарић,	 Славен	 Грбић,	 Бранко	 Велебит	 (СРБ),	 Зоран	 Ђерић,	 Новалина	
Митровић,	Негослав	Лукић.	
Members:	Rodoljub	Trkulja,	Vlado	Teodorović	(SRB),	Željko	Cvetnić	(CRO),	Nihad	Feјzić,	Andrej	Kirbiš	(SLO),	
Nektarios	 Giadinis	 (GR),	 Lazo	 Pendovski	 (MK),	 Janko	 Ivanov	 (BG),	 Predrag	 Slijepčević	 (GB),	Milomir	 Kovač	
(RUS),	Michael	Gilsdorf	(USA),	Koósz	Attila	(HU),	Dragan	Kasagić,	Đorđe	Savić,	Milivoјe	Nadaždin	(SRB),	Željko	
Sladoјević,	Vesna	Kalaba,	Raјko	Latinović,	Violeta	Santrač,	Goran	Paraš,	Vesna	Đorđević	(SRB),	Marko	Cincović	
(SRB),	Siniša	Gatarić,	Slaven	Grbić,	Branko	Velebit	(SRB),	Zoran	Đerić,	Novalina	Mitrović,	Negoslav	Lukić.	

	

Мјесто	oдржавања	/	Venue:	
Теслић,	Бања	Врућица,	10-13.	јуна	2020.				/					Teslić,	Banja	Vućica,	June,	10th	–	13th	2020.	



 

 

СТРУЧНЕ,	ТЕМАТСКЕ	И	ОРГАНИЗАЦИОНЕ	ОБЛАСТИ:	
• Ветеринарско	епидемиолошка	ситуација	
• Лијекови	и	антимикробна	резистенција	-	ветеринарско-хумани	аспект	
• Идентификација	и	контрола	кретања	животиња	-	основ	за	контролу	болести	
• Клиничка	патологија	и	терапија	животиња	
• Безбједност	хране,	хране	за	животиње,	воде	и	контрола	резидуа	
• Менаџмент,	организација,	економика	и	искуства	у	ветеринарској	пракси	
• Хармонизација	домаћих	прописа	са	прописима	ЕУ	
• Управљање	нуспроизводима	животињског	поријекла	и	животињским	отпадом		

у	циљу	заштите	јавног	здравља	и	животне	средине	
• Актуелности	из	области	ветеринарске	и	хумане	медицине,	биотехнологије	и	сточарства	

	
Програмски	и	научни	одбор	ће	уважити	и	приједлоге	за	друге	теме	уколико	процијени	да	су	од	
интереса	 за	дјеловање	и	рад	ветеринарске	професије,	 заштите	 здравља	људи	и	животиња	и	
развоја	пољопривреде	и	прехрамбене	индустрије.	

	
PROFESSIONAL,	ТHEMATIC	AND	ORGANIZATIONAL	TOPICS:	

• Veterinary	epidemiological	situation;	
• Drugs	and	antimicrobial	resistance	-	veterinary-human	aspect;	
• Identification	and	control	of	animal	movement	-	the	basis	for	disease	control;	
• Clinical	pathology	and	animal	therapy;	
• Safety	of	food,	animal	feed,	water	and	residue	control;	
• Management,	organization,	economics	and	experience	in	veterinary	practice;	
• Harmonization	of	domestic	regulations	with	EU	regulations;	
• Management	of	by-products	of	animal	origin	and	animal	waste	in	goal	to	protect	public	health	and	

the	environment;	
• Activities	from	fields	of	veterinary	and	human	medicine,	biotechnology	and	animal	husbandry	
	
The	Program	and	Scientific	Committee	will	also	consider	suggestions	for	other	topics	if	it	assesses	that	
they	are	of	interest	for	the	activities	and	work	of	the	veterinary	profession,	protection	of	human	and	
animal	health	and	the	development	of	agriculture	and	food	industry.	
	

УПУТСТВО	АУТОРИМА	
Аутори	 који	 желе	 да	 својим	 радовима	 учествују	 на	 25.	 Савјетовању	 доктора	 ветеринарске	
медицине	Републике	Српске	треба	да	доставе:	
1.	 Кратак	садржај	рада	(пленарни	реферати-усмено,	радови	за	усмене	и	постер	презентације),	
у	електронској	форми	на	српском	(или	језицима	народа	у	БиХ)	на	А4	страници	који	садржи	
250-300	 ријечи	 са	 преводом	 на	 енглески	 језик,	 пише	 се	 према	 упутству	 које	 се	 налази	 у	
прилогу	овог	обавјештења.	Текст	кратких	садржаја	треба	да	обухвата	дијелове	рада	(увод,	
циљ	рада,	методе	и	материјал	рада,	резултати	и	дискусија,	закључци),	али	не	треба	писати	
ове	 поднаслове	 и	 правити	 посебне	 пасусе.	 Текст	 кратког	 садржаја	 је	 без	 прилога.	 Сваки	
рукопис	биће	обрађен	од	стране	два	рецензента.	

2.	 Рад	у	цјелости	се	доставља	у	електронској	форми	према	упутству	ауторима	у	Ветеринарском	
журналу	Републике	Српске.	

3.	 Аутори	могу	да	пријаве	радове	и	за	постер	засиједања	из	предвиђених	области.		
4.	 Радови	ће	бити	груписани	према	тематици,	по	одлуци	Научног	и	програмског	одбора.	
5.	 Кратки	садржаји	ће	бити	штампани	у	каталогизованом	Зборнику	кратких	садржаја,	а	радови	
у	цјелости	у	часопису	”Ветеринарски	журнал	Републике	Српске”.	

6.	 Рок	за	достављање	радова	је	10.5.2020.	године.	
7.	 Радове	доставити	на	 адресу:	 drago.nedic@virs-vb.com	 (предсједник	научног	и	програмског	
одбора)	



 

 

  
DIRECTIONS	FOR	AUTHORS	

Authors	who	want	to	participate	in	25th	Annual	Counselling	of	Doctors	of	Veterinary	Medicine	of	Republic	of	
Srpska	(BiH)	with	their	works	need	to	fulfill	the	folowing	conditions:	
1.	 Abstracts	of	papers	(plenary	papers-oral,	papers	for	oral	and	poster	presentations)	should	be	delivered	in	a	
electronic	form	on	serbian	(or	the	languages	of	the	people	in	BiH)	on	a	single	A4	page	which	contains	250-
300	words	with	a	 translation	 to	english.	 It	 should	be	written	according	 to	 the	 instructions	written	 in	 the	
attachment	of	this	information.	The	text	of	the	abstract	should	include	parts	of	the	series	(introduction,	the	
goal	of	the	paper,	methods,	results	and	discussions,	conclusions)	but	do	not	need	write	these	subheadings	
and	make	specific	passages.	Text	of	the	Abstract	is	without	attachments.	Each	manuscript	will	be	handled	by	
two	reviewers	providing	quality	editorial	processing.	

2.	 Paper	in	its	entirety	should	be	delivered	in	electronic	form	and	authors	of	plenary	papers	are	required	to	
submit	the	work	in	its	entirety	by	propositions	of	Veterinary	journal	of	Republic	of	Srpska.	

3.	 Authors	can	also	submit	papers	for	the	poster	sessions	in	the	areas	foreseen	for	the	Counseling.		
4.	 The	papers	will	be	grouped	according	to	the	topic,	by	decision	of	the	Scientific	and	Program	Committee.	
5.	 Abstracts	will	be	printed	in	the	cataloged	proceedings	“Book	of	abstracts”,	and	the	full	papers	in	the	magazine	
"Veterinary	Journal	of	Republic	of	Srpska".	

6.	 The	deadline	for	submission	of	papers	is	10	May	2020.	
7.	 Abstracts	and	papers	should	be	sent	to	e-mail:	drago.nedic@virs-vb.com	(president	of	scientific	and	program	
committee).	

ИНФОРМАЦИЈА	ИЗЛАГАЧИМА	И	ПРОМОТИВНЕ	АКТИВНОСТИ	
Заинтересоване	фармацеутске	куће,	веледрогерије,	излагачи	из	области	лабораторијске	и	друге	
опреме	и	остали	субјекти	који	желе	да	се	представљају	на	Савјетовању	могу	пријавити	своје	
учешће	организатору,	Ветеринарској	Комори	Републике	Српске	до	почетка	савјетовања.	
Простор	за	излагање	и	промотивне	презентације	посебно	се	договарају	са	организатором.	

INFORMATION	FOR	EXHIBITORS	AND	PROMOTIONAL	ACTIVITIES	
Interested	 pharmaceutical	 companies,	 drugstores,	 exhibitors	 in	 the	 field	 of	 laboratory	 and	 other	
equipment	and	other	entities	wishing	to	present	at	the	Counselling	can	register	their	participation	to	
the	organizer,	the	Veterinary	Chamber	of	Republic	of	Srpska	until	the	beginning	of	counselling.	
Exhibition	space	and	promotional	presentations	are	arranged	separately	with	the	organizer.	

СПОНЗОРСТВО	И	ДОНАТОРСТВО	
Активности	 проводи	 организатор	 према	 утврђеним	 критеријумима	Организационог	 одбора.	
Свим	потенцијалним	спонзорима	и	донаторима	организатори	се	унапријед	захваљују.	

SPONSORSHIPS	AND	DONATIONS	
Activities	are	carried	out	by	organizer	 in	accordance	with	the	defined	criteria	of	 the	Organizational	
Board.	The	organizers	thank	in	advance	to	all	potential	sponsors	and	donors.	

	
КОТИЗАЦИЈА	

Појединачна	 котизација	 износи	 100	 КМ.	 Колективне	 котизације	 исте	 фирме	 (по	 особи):	 2	
учесника	=80	КМ;	3	и	више	учесника	=60	КМ	(уплата	искључиво	на	жиро	рачун	Ветеринарске	
коморе	Републике	Српске:	562-099-80356015-50).	Доказ	о	уплати	котизације	предати	приликом	
регистрације.	Уплата	котизације	из	иностранства:	IBAN:	BA395620998046518512,	SWIFT	CODE:	
RAZBBA22	NLB	banka	Banja	Luka.	
Котизације	 се	 ослобађају:	 први	 аутори	 реферата	 по	 позиву,	 пензионисани	 ветеринари	 и	
студенти	ветеринарске	медицине,	почасни	чланови	Друштва	ветеринара	РС	и	посебно	позвани	
гости	Савјетовања.	

REGISTRATION	FEE	
Individual	 registration	 fee	 amounts	 to	 100	 BAM.	 Collective	 registration	 fees	 (the	 same	 firm	 -	 per	
person):	2	participants	=80	BAM;	3	or	more	participants	=60	BAM.		The	fee	can	be	paid	on	account	of	
the	Veterinary	Chamber	of	Republic	of	Srpska:	562-099-80356015-50.	Confirmation	of	the	payment	
should	 be	 submitted	 when	 registrating.	 For	 the	 payment	 from	 abroad:	 IBAN:	
BA395620998046518512,	SWIFT	CODE:	RAZBBA22	NLB	banka	Banja	Luka.		
Exempted	from	paying	the	registration	fee	are:	the	first	authors	of	the	paper,	retired	veterinarians	
and	students	of	the	Veterinary	Medicine	school,	members	of	Honorary	Board	and	special	guests	of	the	
Counseling.	



 

 

  
РЕЗЕРВАЦИЈА	СМЈЕШТАЈА	

Организатор	резервише	смјештај	за	позване	госте	и	прве	ауторе	реферата	по	позиву.	
Хотел	Кардиал:	1/1	=119	КМ;	1/2=102	КМ	по	особи;	хотел	Посавина:	1/1	=76,5	КМ,	1/2	=63,75	
КМ	 по	 особи.	 У	 циjену	 укључено	 коришћење	 базена.	 Доплата	 по	 особи:	 боравишна	 такса	 и	
осигурање	2,20	КМ	(дневно);	приjава	боравка	1,00	КМ	(једнократно).	
Хотел	"Кардиал":	e-mail:	recepcija@banja-vrucica.com;	тел:	+38753421200;	Хотел	”Посавина”:	e-
mail:	recepcija.posavina@banja-vrucica.com;	тел:	+38753430345.	http://www.banja-vrucica.com	

BOOKING	
The	 organizer	 reserves	 accommodation	 for	 invited	 guests	 and	 the	 first	 authors	 of	 the	 papers	 by	
invitation.	
Hotel	 „Kardial“:	 1/1	=119	BAM;	1/2	=102	BAM	per	person;	 hotel	 „Posavina“:	 1/1	=76,5	BAM;	1/2	
=63.75	BAM	per	person.	Use	of	swimming	pool	is	included	in	price.	Additional	taxes:	residence	tax	and	
insurance	2.20	BAM	(daily);	registration	of	residence	1.00	BAM	(one	time).	
Hotel	 „Kardial“:	 e-mail:	 recepcija@banja-vrucica.com;	 tel:	 +38753421200;	Hotel	 „Posavina“:	 e-mail:	
recepcija.posavina@banja-vrucica.com;	tel:	+38753430345.	http://www.banja-vrucica.com	

Адреса	организатора:	
-	Ветеринарска	комора	Републике	Српске:	
Предсједник	коморе	и	Предсједник	организационог	одбора:	Саша	Бошковић,	ДВМ	
Бања	Лука,	Царице	Милице	46;	Тел/факс:	051/466-321	
E-mail:	vetkomrs@teol.net;	веб	сајт:	www.vetkom.rs.ba	
-	Научни	и	програмски	одбор,	предсједник:	Проф.др	Драго	Н.	Недић;		
E-mail:	drago.nedic@virs-vb.com;	тел:	+38751229210;	229231	

Address	of	the	organizer:	
-	Veterinary	Chamber	of	Republic	of	Srpska:	
President	of	the	Chamber	and	President	of	the	Organizing	Committee:	Saša	Bošković,	DVM	
Banja	Luka,	Carice	Milice	46;	Tel	/	fax:	051	/	466-321	
E-mail:	vetkomrs@teol.net;	Web	site:	www.vetkom.rs.ba	
-	Scientific	Committee,	Chairman:	Prof.	Dr.	Drago	N.	Nedić;	
E-mail:	drago.nedic@virs-vb.com;	tel:	+38751229210;	229231	
	

	
	



 

 

  
 
Поштоване колегинице и колеге, 
 
И ове године Ветеринарска комора Републике Српске у сарадњи са сродним 
институцијама организује традиционално, ове године јубиларно 25. 
Савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске. 
Савјетовање ће се одржати у Теслићу, Бања Врућица, 10-13. јуна 2020. 
године. 
Многи су се увјерили да се на овом савјетовању, међународном научном 
скупу обрађују актуелне теме из свих области којима се бави 
ветеринарска струка. 
У Првом обавјештењу издвојене су и поједине тематске области, али ћемо 
са задовољством прихватити и радове са тематиком из других сродних 
области који су од значаја за рад наше племените професије. 
Традиционално, на савјетовању учествује велики број колегиница и колега 
са терена па очекујемо од наставника, научника и истраживача са 
факултета и института да им својим радовима приближе најновија 
сазнања и достигнућа из области којом се баве. 
Рок за достављање радова је 10.5.2020. године, према инструкцијама 
датим у обавјештењу. 
Ово је прилика и за произвођаче хране и хране за животиње, произвођаче 
ветеринарских лијекова и помоћних средстава да представе своје 
производе пред преко 400 ветеринара региона. 
Већ је познато да је ово савјетовање скуп на који колегинице и колеге радо 
долазе јер се поред радног дијела организују и добра дружења и гдје се срећу 
стари пријатељи и упознају нови и гдје се размјењују корисна искуства и 
информације. 
Погледајте, молимо вас Прво обавјештење гдје имате све информације о 
тематским областима, начину писања и пријављивања радова, 
презентацијама спонзора и донатора, котизацији и смјештају учесника. 
За сва додатна обавјештења ми смо вам на располагању. 
 
Све вас позивамо да у радној и пријатељској атмосфери активно 
учествујемо на традиционалном савјетовању доктора ветеринарске 
медицине Републике Српске и региона. 
  
С поштовањем: 

 
Саша Бошковић, предсједник Организационог одбора 
Др Драго Н. Недић, редовни професор, предсједник Научног одбора 

 



 

 

  
Poštovane koleginice i kolege, 
 
I ove godine Veterinarska komora Republike Srpske u saradnji sa 
srodnim instituciјama organizuјe tradicionalno, ove godine jubilarno 
25. Savјetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske. 
Savјetovanje će se održati u Tesliću, Banja Vrućica, 10-13. јuna 2020. 
godine. 
Mnogi su se uvјerili da se na ovom savјetovanju, međunarodnom 
naučnom skupu obrađuјu aktuelne teme iz svih oblasti koјima se bavi 
veterinarska struka. 
U Prvom obavјeštenju izdvoјene su i poјedine tematske oblasti, ali ćemo 
sa zadovoljstvom prihvatiti i radove sa tematikom iz drugih srodnih 
oblasti koјi su od značaјa za rad naše plemenite profesiјe. 
Tradicionalno, na savјetovanju učestvuјe veliki broј koleginica i kolega 
sa terena pa očekuјemo od nastavnika, naučnika i istraživača sa 
fakulteta i instituta da im svoјim radovima približe naјnoviјa 
saznanja i dostignuća iz oblasti koјom se bave. 
Rok za dostavljanje radova јe 10.5.2020. godine, prema instrukciјama 
datim u obavјeštenju. 
Ovo јe prilika i za proizvođače hrane i hrane za životinje, proizvođače 
veterinarskih liјekova i pomoćnih sredstava da predstave svoјe 
proizvode pred preko 400 veterinara regiona. 
Već јe poznato da јe ovo savјetovanje skup na koјi koleginice i kolege 
rado dolaze јer se pored radnog diјela organizuјu i dobra druženja i 
gdјe se sreću stari priјatelji i upoznaјu novi i gdјe se razmјenjuјu 
korisna iskustva i informaciјe. 
Pogledaјte, molimo vas Prvo obavјeštenje gdјe imate sve informaciјe o 
tematskim oblastima, načinu pisanja i priјavljivanja radova, 
prezentaciјama sponzora i donatora, kotizaciјi i smјeštaјu učesnika. Za 
sva dodatna obavјeštenja mi smo vam na raspolaganju. 
 
Sve vas pozivamo da u radnoј i priјateljskoј atmosferi aktivno 
učestvuјemo na tradicionalnom savјetovanju doktora veterinarske 
medicine Republike Srpske i regiona. 
  
S poštovanjem: 
 

Saša Bošković, predsјednik Organizacionog odbora 
Dr Drago N. Nedić, redovni profesor, predsјednik Naučnog odbora 
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